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เรียนรู้ดูวัฒนธรรมประจ�าภาษา

ประจ�าปี 2558 

มหกรรมภาษาและวัฒนธรรม...

ภาษา
คือเครื่องมือที่ ใช ้ ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะของค�าพูด อากัปกิริยาท่าทาง 
สีหน้า หรือแม้แต่สัญลักษณ์ แม้ว่าภาษา
เป็นส่ิงที่จับต้องไม่ได้ แต่ภาษาก็เข้ามามี
บทบาทต่อการด�าเนินชีวิตของคนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากคนต้องอยู่
ร ่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร จึงจ�าเป็น 
ต้องใช้ภาษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการ 
สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต่อกัน 
ดังนั้น จะเห็นได้ว ่าในทุกสังคมในทุก
ประเทศจะมีภาษาของตนเองอยู ่ทั่วไป 
แม ้ว ่าในแต ่ละภาษานั้นจะมีความ 
แตกต่างกันก็ตาม นอกจากนั้นภาษายัง
สามารถสะท้อนวฒันธรรมของชาติต่างๆ 
ได้เช่นกัน และวัฒนธรรม (Culture) 
หมายถึง สิ่งต ่างๆ ที่คนเราสร ้างขึ้น 
ได้แก่ ประเพณี ความคิดความเชื่อต่างๆ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมของคน และ
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ถ่ายทอดสบืเนือ่งต่อกนัมาอย่างมแีบบแผน และเป็นมรดกของสงัคม 
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติยังสามารถสะท้อนได้จากสิ่งต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นค�าศัพท์ ค�าสุภาษิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งด�าเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
ทั้งใน และนอกสถานที่ มากว่า 42 ปี โรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของความเข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละชาติ ซึ่งเป็นที่มาของการ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และความส�าคัญของความรู้ทาง
ด้านภาษาเพือ่การสร้างอาชพีในอนาคต จงึได้จดังานมหกรรมภาษา
และวัฒนธรรม ประจ�าปี 2558 และ การประกวดสุนทรพจน์ 
ภาษาไทย ครัง้ที ่30 ประจ�าปี 2558 ขึน้ ในวนัเสาร์ที ่21 พฤศจกิายน 
2558 นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 -  16.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29 

การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวส�าคัญท่ีแสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาให้กับ
เยาวชน บคุคลท่ัวไป ผ่านกิจกรรมการเรยีนรูห้ลากหลายรปูแบบอย่าง
สร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ภายใต้
แนวคดิ “Language toward the Future” โดยภายในงานจะมกิีจกรรม

ทางด้านภาษาและวฒันธรรมของชาตต่ิางๆ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย 
ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ซึ่งจัดให้มีทั้งการเสวนา สัมมนา สาธิต กิจกรรม 
การแสดง การออกร้าน การออกบทูของสถาบนัการศกึษา และองค์กร
ต่างๆ ในลักษณะสาระบันเทิง ความรู้ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ 
ในอนาคต พิเศษสุด!! รับของที่ระลึกส�าหรับทุกท่านที่เข้าร่วมงาน 

ภายในงานมีกิจกรรม และการแสดงต่างๆ  ที่น่าสนใจ อาทิ
➲	การสัมมนา หัวข้อ “บุคลิกภาพ การแต่งกายในที่ท�างาน 

และเทคนิคการแต่งหน้า” ฯลฯ
➲	การแสดง อาทิ ร�าพัด-ไทโกะ หน้ากากจีน Cover Dance 

ฯลฯ
➲	กิจกรรมต่างๆ  อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

พิธีชงชาญี่ปุ่น โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น ฯลฯ
➲	การออกบูทของสถาบันและองค์กรที่มีชื่อเสียง อาท ิ

JNTO JASSO KTO ABK TNI 
➲	การออกร้านอาหาร ร้านสินค้าและของที่ระลึกต่าง ๆ 
➲	กิจกรรมมหกรรมภาษา
	 ➣	เรียนรู้ภาษาพร้อมไปกับการสาธิตท�าอาหารญ่ีปุ่น 

ไทย เกาหลี
	 ➣	เสวนา “เรียนภาษาพาสู่อาชีพในฝันได้อย่างไร”
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การจัดงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม มีอะไรมากกว่า
กิจกรรม ซึ่งในทุกๆ ครั้งเราจะเห็นรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของทุกท่าน
ทีเ่ข้าร่วมงาน ความสนใจทีท่กุท่านมใีห้กับกิจกรรมเชงิวฒันธรรมของ
แต่ละชาติ แต่ละภาษา ที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
ทุกกิจกรรม ทุกท่านท่ีเข้าร่วมงานจึงไม่ได้กลับไปมือเปล่า นอกจาก
ของที่ระลึกภายในงานทุกครั้งแล้ว ทุกคนยังมีความเข้าใจ ความ
ประทับใจในที่มาที่ไปของวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ที่นอกเหนือไปจาก
ความบันเทิงในการท�ากิจกรรมร่วมกันกับเรา 

มาร่วม เรยีนรูดู้วฒันธรรมประจ�าภาษา กับบรรยากาศความ
สนกุสนานทีเ่พยีบพร้อมไปด้วยสาระ ความรู ้และความบนัเทงิของ
งานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม และการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 
2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29 

ติดตามข่าวงานมหกรรมภาษาและวฒันธรรม... เรยีนรูดู้วฒันธรรม
ประจ�าภาษา “Language toward the Future” ประจ�าปี 2558 
ได้ที่ www.tpa.or.th/slc, www.facebook.com/TPAacademy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 

  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
  โทรศัพท์ 0-2259-9160-9 ต่อ 1641-3, 1671School of

Language and Culture


